
Expozice: Čehý a hot  
Chov koní na Moravě a v Tlumačově 
 
Studie technické podoby expozice pro adaptaci Ředitelské vily v Tlumačově 
 
Studie předpokládá vybudování expozičních prostor, knihovny, pokladny a zázemí pro 
pracovníky, místnosti pro edukaci a místnosti pro nová média. 
 
SITUACE 
1. NP 
Do budovy se vchází vstupním schodištěm do předsíně a schodišťové haly. V prostoře po levé 
ruce (č. 108, dnešní kuchyně) navrhujeme zřízení pokladny a v místnosti 107 (komora) 
zázemí. Prostory 109 a 110 navrhujeme uzpůsobit jako návštěvnické toalety. 
Hlavní prostory pro expozici vytvoří místnosti č. 111, 112, 113, 114, případně 117 (záleží na 
finálním rozhodnutí způsobu využití této místnosti). 
 
2. NP 
Schodišťovou halou vystoupá návštěvník do druhého nadzemního podlaží, ve kterém budou 
umístěny knihovna (místnost č. 205) a edukační místnost (místnost č. 203). Půdní prostor 
v místnosti č. 202 navrhujeme využít pro krátkodobé výstavy a místnost č. 206 jako promítací 
místnost, případně místnost pro využití nových médií v současné muzejně-galerijní praxi. 
 
SPECIFIKACE STÁLÉ EXPOZICE 
Stálá expozice Čehý a hot – chov koní na Moravě a v Tlumačově bude umístěna do místností 
111, 112, 113, 114 a případně 117. Velkou část exponátů představují obrazy, rámované 
grafické listy, archivní materiál, fotografie a textové panely. Z toho důvodu předpokládáme 
instalaci univerzálního závěsného systému a v každé místnosti osvětlovací rampy s 
variabilními zdroji kvalitního muzejního osvětlení. Tři rozměrné exponáty budou instalovány 
volně na podstavcích či v případě nutnosti v muzejních skleněných vitrínách. Expozici doplní 
menší displeje (tablety) či promítací technika (projektory). Veškeré tiskové výstupy budou 
mít jednotnou grafickou úpravu vytvořenou vybraným grafickým studiem.   
 
SPECIFIKACE KNIHOVNY (Č. 205) 
Místnost bude vybavena knihovními policemi a velkým stolem se židlemi a lampami. Bude 
volně přístupná k prezenčnímu studiu. 
 
SPECIFIKACE EDUKAČNÍ MÍSTNOSTI (Č. 203) 
Místnost bude přizpůsobena provozu edukačních aktivit. Uprostřed bude umístěn velký 
skládací stůl s židlemi, u stěn police, šuplíky a regály. Vše maximálně variabilní. Prostor by 
mělo být možné během relativně krátké chvíle buďto z velké části uvolnit či zastavit stolem. 
Doporučujeme v místnosti vybudovat přístup ke zdroji vody. 
 
SPECIFIKACE MÍSTNOSTI PRO KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY (Č. 202) 
V místnosti je nutné instalovat odpovídající mobiliář, který umožní variabilitu expozice. 
Pohyblivé panely, na které se mohou instalovat závěsná díla, sadu podstavců i se skleněnými 
poklopy, případně lehké skleněné vitríny. V nejlepším případě by vše mělo být možné 



uschovat v nízkých prostorách půdy (za instalovanými panely). V této místnosti je potřeba 
instalovat závěsný osvětlovací systém se zdroji světla. 
 
SPECIFIKACE MÍSTNOSTI PRO NOVÁ MÉDIA 
Místnost by měla být 100% zatemnitelná. Bude zde instalováno promítací plátno s židlemi, 
případně technika pro rozšířenou realitu.  
 


